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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy
Từ khi Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực ngày 4 tháng 10 năm 2001, các
Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp
trong tỉnh ñã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa
cháy, ý thức của cán bộ và nhân dân ñược nâng lên, huy ñộng ñược các nguồn lực tại
chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy. Số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra ñã
ñược kiềm chế, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh
tế xã hội của ñịa phương.
Hiện nay trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều khó khăn tác ñộng trực
tiếp ñến an ninh chính trị, trật tự xã hội và an toàn phòng cháy chữa cháy. Trên ñịa bàn
tỉnh, một số cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp, ñịa phương chưa thực sự quan tâm, ñầu tư
ñúng mức cho công tác phòng cháy chữa cháy, các ñiều kiện ñể ñảm bảo yêu cầu công
tác phòng cháy chữa cháy chưa ñáp ứng kịp sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc
chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy của một bộ phận dân cư, người ñứng ñầu
một số cơ quan tổ chức chưa nghiêm túc; một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về
tài sản ñã xảy ra trên ñịa bàn tỉnh.
ðể thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 02/2006/CT TTg ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ ñạo thực
hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Thủ trưởng các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan,
ñơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh, cần ñề cao trách nhiệm
của người ñứng ñầu trong việc chỉ ñạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy
và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai
thực hiện nghiêm túc Quyết ñịnh số 95/2009/Qð - TTg ngày 17 tháng 7 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển buôn bán,
ñốt và thả ñèn trời; tiếp tục quán triệt cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân thực hiện
nghiêm Công ñiện số 1764/Cð - TTg ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính
phủ về cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng trái phép
các loại pháo ñể phòng ngừa tai nạn cháy, nổ.
Trong dịp Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày 4 tháng 10 năm 2009, tổ
chức các hoạt ñộng sôi nổi, thiết thực, khích lệ phong trào toàn dân tham gia phòng cháy
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